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Wprowadzenie do sprawozdania
finansowego za rok 2015

Nazwa i siedziba Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych z siedzibE
00-366 Warszawa, ul. Foksal 3i5

Stowarzwzenie jest zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeh, innych organizacji spolecznych i
zawodowych, fundacji orcz samodzielnych publicznych zaklad'w opieki zdrowotnej pod numerem
KRS 0000090214 w SAdzie Rejonowym dla M. 9t'. Warczawie:

Rejestr stowaEyszeh: od 08.02.2002 r.

Rejest pEedsiebiorcbw: 27. 02. 2008
NIP: 526-250-46-03
REGON: 016149296

Przedmiot dzialalnoSci :

Wspiercnie wszechstronnego rozwoju spoleczehstwa poBkiego, a zwlaszcza dzialalnoSci

kulturalnej, spolecznej, informacyjnej, naukowej i o'wiatowej.

Celem Stowarzyszenia jeat:

Celem Stowarzyszenia jest: propagowanie, popieranie i obrona polskiej niezale2nej prasy lokalnej;
podejmowanie ptzedsiQwziQe w kierunku integracji Srodowisk polskich wydawc6w niezale2nej prasy

lokalnej; podnoszenie poziomu merytorycznego (jakoici) polskiej prasy lokalnej, dzialalnoSc

naukowa, oswiatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i spottu; dzialalnoSe na rzecz
kooperacji i podejmawania wsp6lnych inicjatyw, majqcych na celu poprawQ sytuacji ekonomicznej
wydawc6w polskiej niezale2nej prasy lokalnej; wspieranie rozwoju demokracji lokalnej,
dobroczynno'ci, ochrony zdrowia, propagowanie postaw obywatelskich, wspieranie rozwoju
Swiadomo6ci ekonomicznej izwiqzanej z ochronq Srodowiska w'rdd czytelnik'w polskiej prasy
lokalnej oraz wspieranie tych wartoSci i postaw w innych pahstwach, ze szczeg6lnym
uwzglQdnieniem w tym procesie roli prasy lokalnej.

Cele Stowanyszenia sq realizowane popzez

1. prowadzi dzialalno'C informacyjnq dotyczqcq polskiej niezaleznej prasy lokalnej, wsp1lpracujqc w
tym wzgledzie z wydawcami;

2. wydaje materialy prcmujace dzialalno'C Stowanyszenia oraz Wdawcbw polskiej niezaleznej
prasy lokalnej;

3. publikuje materialy z prac StowaEyszenia w formie biuletynu oraz innych wydawnictw sluzqcych
celom Stowanyszenia;

4. prowadzi wlasny potlal internetow;

5. organizuje samopomoc kole2ehskq, w tym pomoc prawnq;
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6. t+ystepuje do wladz z wnioskami dotyczAcymi regulacji prawnych w zakresie kultury i Srodkdw
masowego przekazui

7. prcwadzi dzialalno'C na rzecz wymiany kulturclnej, spoftowej, zdrowotnej, o'wiatowej, w
szczeg6lno'ci przez organizowanie imprez kulturalnych, konced6w, wystaw, zawod1w spottowych,
ob oz 6w w\/ poczy n kowy c h ;

8. organizuje wymiane do'wiadczeh, dobrych praktyk wydawniczych i dziennikarskich, w
szczeg6lno'ci spotkania studyjne, konferencje z udzialem Wdawc'w i dziennikarzy prasy lokalnej;

9. wspiera inicjatywy, dotyczqce wsp6lnych przedsiewziQe redakcyjnych i wydawniczych;

10. prowadzi dzialalno'C na Eecz odczyt6w, seminari6w, wyjazd1w studyjnych, praktyk
dziennikarckich i wydawniczych ;

11. organizuje szkolenia wydawc6w i dziennikarzy polskiej prasy lokalnej;

12. dba a wysoki poziom prasy lokalnej:

13. wydaje publikacje naukowe, popularno-naukowe, edukacyjne, wspierajece rozw6j prasy lokalnej
oraz rozw'j nauki, kultury, o9wiaty, kultury fizycznej ispofiu z uwzglednieniem roli prasy lokalnejw
tym zakrcsie;

14. organizuje konkurs Local Press, promujqcy teksty i inne mateialy dziennikarskie, ukazujqce sie
w polskich gazetach lokalnych oraz ich witryny internetowe;

15. pronuje i wspiera udzial wydawc6w i dziennikarzy polskiej prasy lokalnej w konkursach
dzienn ikarskich i prasowych:

16. inspiruje i wspiera pEedsiQwziQcia majqce na celu poprawe s!'tuacji ekonomicznej wydawcow;

17. reprezentuje swych czlonk'w we wszelkiego rodzaju przedsiewzieciach ekonomicznych
dotyczqcych niezale2nej prasy lokalnej na zasadzie glosu dotadczego lub decydujqcego;

18. prowadzi dzialalno't gospodarczq w celu zdobycia Srodk6w dla realizacji cel6w statutowych;

19. wydaje publikacje naukowe, popularno-naukowe, edukacyjne, wspierajqce rozw6j ochrony
Srodowiska z uwzglQdnieniem roli prcsy lokalnej w tym zakresie;

20. organizuje szkolenia, dotyczqce finans6w, marketingu i sptzeda2y dla pracownik6w Wdawnich^/
pol skiej prasy lokalnej;

21. prowadzi dzialalno'd informacyjnE i edukacyjnq na zleaenie organ6w pahshuowch i
samorzqdowch oraz in nych irctytucji ;

22. prowadzi dzialalno'C na rzecz propagowania europejskich standard'w paestrzegania praw
czlowieka oraz budowy spoleczehstwa obywatelskiego ze szczegdlnym uwzglednieniem roli
niezaleznej prasy lokalnejw tym wzglQdzie;

23. prowadzi wymianQ do'wiadczeh iinformacji w zakresie spolecznego komunikowania, ze
szczegdlnym uwzglednieniem prasy lokalnej iradiostacji lokatnych, w tyn rownie2 z niezale2nymi
lokalnymi wj/dawcami w innych patutwach;

24. udziela pomocy organizacjom pozarzqdowm oraz organizuje spotkania Srodowisk tych
organizacji z terenu Polski i innych pahstw;

25. udziela pomocy stypendialnej.
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zazqd Stowarzyszenia - Rada Wydawc6w
r' Prezes Rady Wydawcow: Alicja Molenda

"/ Cztonek Rady Wydawc6w: l\y'arta Ringart Orlowska
/ czlonek Rady Wydawc6wi Ryszard Pajura
/ Czlonek Rady Wydawcdw: J6zef Jurecki

'/ Czlonek Rady Wydawc6wr Jerzy Kamihski

Komisia rewizyinal

"/ Mateusz Orzechowski

" Wojciech Walig6rski

'/ J6zef Matysik

Stowazyszenie zgodnie ze swoim statutem prowadzi dzialalno6i statutowq oraz dzialalnoii
gospodarczq. Doch6d z dzialalno6ci gospodarczej, innej dzialalno6ci oraz majqtku Stowarzyszenia

sluzy realizacji cel6w statutowych i nie moze byd przeznaczony do podzjalu miedzy jego czlonk6w.
Dzialalnosd gospodarcza ma charakter pomocniczy lub uzupelniajqcy wzglgdem dzialalnoSci

statutowej.
Stowarzyszenie nie posiada statutu organizacji po2ytku publicznego.

Dochody z dzialalnogci statutowej Stowarzyszenia sq wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1

ustawy o podatku dochodowym od os6b prawnych.

Okres objety sprawozdaniem finansowym:
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01,01,2015 do 31.12.2015 r. Sprawozdanie

finansowe zostalo przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 wrze6nia 1994 roku o
rachunkowosci z p6i. zmianami.

Stosowane metody wyceny aktyw6w i pasyw6w:
Stowarzyszenie sporzqdza rachunek zysk6w i strat w ukladzie kalkulacyjnym.
W sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuje zdatzenia gospodarcze zgodnie z ich
tregciq ekonomicznA.

Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiqgnigte i

przypadajqce \a jej rzecz przychody oraz zwiqzane z tymi przychodami koszty zgodnie z
zasadami memorialu, wsp6tmiernosci przychod6w i koszt6w oraz ostro2nej wyceny, Aktywa i

Pas!rya wyceniono wg zasad okreslonych ustawq o rachunkowosci.

Srodkitrwale
Srodki trwate wyceniane sq wedlug ceny nabycia, bedi koszt6w poniesionych na ich wytworzenie,
rozbudowq lub modernizacjg, po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Srodki trwale umarzane sq
proporcjonalnie do okresu ich uZytkowania, z zastosowaniem jednorazowej lub liniowej metody

amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji odzwierciedlajq planowany okres ekonomicznego
u2y,tkowania danego skladnika majqtku, z uwzglednieniem limit6w wyznaczonych ptzez ptzepisy
podatkowe. W przypadku wyposazenia powyzej 1500 zl, kt6rego planowane uzytkowanie wynosi
ponad rok stosuje siQ jednorazowe umorzenie i ujmuje w rzeczowych aktlvvach tMalych.
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Sfodki trwale, w cenle nabycia do wartosci nieprzekraczajqcej kwoty okreslonej w przepisach
podatkowych jako dolna kwota, od kt6rej sktadniki majetku zalicza sie do Srodk6w trwalych, byly
zaliczane do koszt6w zuzycia material6w w miesiqcu nabycia.

Wartogci niematerialne i prawne
Wartosci niematerialne i prawne wyceniane sq wedlug cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do
okresu ich u2!'tkowania, z zastgsowaniem liniowej metody amortyzacji.
Wartosci niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczajqcej kwoty, okre6lonej w przepisach
podatkowych jako dolna kwota, od kt6rej sktadniki majatku zalicza sie do warto6ci niematerialnych i

prawnych, odpjsywane sq jednorazowo w koszty w miesiacu nabycia.

Inwestycie dlugoterminowe wyceniono i wykazano w bilansie w cenach nabycia.

Rzeczowe skladniki aktw6w obrotowych (materialy, towary) oraz krotkoterminowe inwestycje
(przeznaczone do obrotu) - wyceniono i wykazano w bilansie w cenach nabycia.

Nale2nosci wyceniane sq w kwocie wymagajqcej zaplaty. Nierozliczone na dzjen bilansowy
nalezno6ci w walutach obcych, wyceniane sq po obowiqzujecym na ten dzieh Srednim kursie
ustalonym dla danejwaluty pzez Narodowy Bank Polski.
Nalezno$ci sporne, wqtpliwe bqdz znacznie przeterminowane obejmowane sq odpisami
aktualizujqcymi ich warto<ri. Odpisy aktualizujqce w bilansie pomniejszajq te nale2no6ci.

Srodki pienieine wyceniono i wykazano w bilansie wedlug wartosci nominalnej.

Rozliczenia miQdzyokresowe bierne dokonywane sq w wysoko6ci prawdopodobnych zobowiqzan
przypadajqcych na okres sprawozdawczy.

Rozliczenia miedzyokresowe pnychod6w obejmujq r6wnowartosd otrzymanych lub naleznych
Srodk6w z tytulu realizacji dzialalnosci statutowej (pfojekt6w) w nastepnych okresach
sorawozoawczvcn.
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INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

S to wa rzysze n i a G az et Lo kal n yc h

Rzeczowe aktwa trwale - 
'rodki 

trwale i wyposazenie

Nazwa grupy skladnik6w
majqtku trwalega

Stan na
poczQtek roku
oDratowego

ZwiQkszenia
waftoact
poczqtkowej

Zmniejszenia
WaftoSci
poczqtkowej

Stan na koniec

oDratowego
. Srodkitruale

urzqdzenia techniczne
imaszyny I022,89 4,0 0,00 I022,89

. Nisko cenne Srodki

tMale - wyposazenie 5 349,59 6 913,82 0,04 12 263,41

Razem 13 372,48 6 913,82 0,00 20 286,30

Umoeenie rzeczowych aktw6w trwalych " arodki trwale i wyposa,enie

Nazwa grupy skladnik6w
majqtku trwalego

Stan na
poczqteK roKu
oDfotowego

ZwiQkszenia
wartosct
poczqtKowel

Zmniejszenia
WaftoSci
poczqtkowel

Stan na
koniec roku
abrctowego

. Srodki trwale
urzqdzenia techniczne
imaszyny 8 022,89 0,0 4,00 I422,89

. Nisko cenne Srodki
twale - wyposazenie 5 349,59 6 913,82 4,00 12 263,41

Razem 13 372,48 6 913,82 0,00 20 286,30

wartoSci niematerialne i Drawne

Nazwa grupy skladnikdw
majqtku tMalego

Stan na
paczqtek raku
oDfotowego

Zwiekzenia
wartoSci
paczqtkowej

Zmniejszenia
WaftoSci
poczqtkawej

Stan na kaniec

oDrotawego

. lnne wartosci
niemateria ne i prawne 98 935,33 0,00 0,00 9B 93533

Razem 98 935,33 0,00 0,00 98 935,33

Umorzenie wafto€ci niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy skladnik6w
majqtku trwalego

Stan na
poczqtek rcku
oDrotowego

ZwiQkszenia
wafto'ci
poczqtKaweJ

Zmniejszenia
WaftoSci
poczarKoweJ

Stan na koniec

opratowego
. lnne wartosci

niernaterialne i

prawne 98 935,33 0,00 0,00 98 935,33

Razem 98 935,33 0,00 0,00 98 935,33
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Podzial nale2no6ci wedlug pozycji bilansu o pozostalym na dziei bilansowy, przewidywanym
umowq okresie splaty

Naleznosci z ty,tulu

okres wymagalnoSci

Razemdo 1 roku powyzej 1 roku

stan na
poczqtek
roku
oorolowego

KOntec roKu

obrotowego

poczqtek

roku
obrotowego

koniec roku
ooroaowego

poczqlel(

roku
oprotowego

koniec roku
oorolowego

l.dostawiuslug 48 801 ,26 93 790,91 0,00 0,00 48 801,26 93 790,91
2. podatk6w 25 990,54 16 493,29 78 271,40 0,00 ,lo4 26,1,94 16 493,29
3. zaliczki pracownik6w 0,00 8137,78 0,00 0,00 0,00 B 137,78

3. skladki czlonkowskie 1285,00 610,00 0,00 0,00 1285,00 610,00
Razem 76 076,80 't 19 031,98 78 271,40 0,00 154 348,20 119 031,98

Kwota przeterminowanych naleino+ci na dzieh 31.12.2015 r. wynasi 18 370,92 zl.

Podzial zobowiqzati wedlug pozycji bilansu o pozostalym na dziei bilansowy, przewidywanym
umowq okresie splaty

Kwata przeterminowanych zobowiqzah nadzieh 31 .12.2A1 5 wynosi 4 718,58 zt.

Zobowiazania z tytulu

okres wymaga nosci

Razemdo l roku powyze 1 foKu

stan na
poczqteK

roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

poczqreK

roKu

oorolowego
KOnlec roKu

obrotowego

poczqreK

roku
obrotowego

KOntec roKu

obrotowego
1 . kredyt'w i

0,00 0,00 0,00 0,00
2. dostaw i uslug 22 875,45 65 636,18 0,00 0,00 22 785,45 65 636, t8
3. podatkOw 4163,15 3 831,02 0.00 0.00 4 163,15 3 831,02
4. ubezpieczeh
spotecznycn 5 345,00 1910,38 0,00 0,00 5 345,00 1910,3B
Razem 32 383,60 7't 377,58 0,00 0,00 32 383,60 71 377 ,58
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Rozliczenia miedzyokresowe czynne i bierne

Tytuly

stan na
poczatel( roKu

oofotowego
koniec roku
oorotowego

1.Og6lem czynne rozliczenia miedzyokresowe koszt6w wg
tvtul6w: 0,00 0,00

a. oplacone z g6ry czynsze z tytulu wynajmowania pomieszczen 0,00 0,00

b. oplacone z 96ry prenumeraty czasopism i innych publikacji 0,00

c. oplacone z gory ubezpieczenia majqtlowe iosobowe 0,00

d. inne czynne rozliczenia miQdzyokfesowe koszt6w 0,00 0,00

2.Og6lem bierne rozliczenia miqdzyokresowe koszt6w wg
tvtul6w: 0,00 0,00

a. bierne rozliczenie miedzvokresowe koszt6w 0,00

b. inne bierne rozliczenia miedzvokresowe koszt6w 0,00 0,00

Srodki otrzymane i nale2ne na realizacje projektdw w latach pzyszlych ujQto w rozliczeniach

miQdzyokf esowych przychod6w:

Rozliczenia miedzyokresowe przychod6w

T\4uly

stan na

poczqtek roku
oorotowego

koniec roku
obrotowego

l.Rozliczenia migdzyokresowe przychod6w (wyszczeg6lnienie
wg t!.tul6w) 0,00 ,13 28,1,45

Projekty MSZ 0,00 0,00

Projekty RITA 0,00 0,00

Projekt RITA -l\.4oidawia 0,00 13 281 ,45

Koszt procesu 0,00 0,00

lnne RMP 0,00 0,00
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Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczeg6lnienie
Rok

biezqcy Rok ubiegly
Zyski nadzwyczajne - losowe 0,00 0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostale 0,00 0,00
Suma 0,00 0,00
Straty nadzwyczajne - losowe 0,00 0,00
Straty nadzwyczajne - pozostate 2 903,95 0,00
Suma 2 903,95 0,00

lnformacje o struktu'ze ptzychod6w -216dta iwysoko6e
Przychody z dzialalnosci statutowej 764 862,13

a. Skladki brutto okfeslone statutem 2 690,00

b. Oirzymane dotacje 762172,13

" Otrzymane doiacje publiczne l\,4S2 (Tunezja, Bialoru6) 530 000,00

r' Otrzymane dotacje publiczne - nne (RlTA, l\ilsz) 126 678,55

'/ Otrzyrnane dotacje AGORA 85 742,52
r' Pozostale przychody statutowe 19 751,06

Przychody z dzialaln06ci gospodarczej 548 303,56
Przychody z dzialalno6ci gospodarczej 548 303,56

Przychody finansowe 't52,68
Cena sprzeda2y akcji i udzial6w 0,00
Odsetk od lokat, wklad6w bankowych '152,68

Odsetk od po2yczek 0,00

Odsetkl od posiadanych papier6w warto6ciowych 0,00
Inne przychody finansowe 0,00

Pozostale przychody operacyjne 5,07

Przychody ze sprzeda2y 6rodk6w tMalych, Srodk6w trwalych w budowie oraz
wartosci niematerialnych i prawnych 0,00
Przychody z ikwidacji Srodk6w trwalych 0,00
lnne 5,07
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Koszty dzialalnosci statutowei 1 058 200,69

Koszty realizacji dzialalnosci statutowej 830 572,95

Koszt realizacji projekt6w finansowanych z dotacji Ministerstwa Spraw
zagranicznych (Tunezja, Bialorus) 530 000,00

Koszt realizacji projekt6w finansowanych z dotacji RITA i N,4SZ (Tad2ykistan,

Nlo{dawia) 426 674,55

Koszt realizacji projeki6w linansowanych z dotacjiAgora 85 858,52

Koszt organizacji Local Press 84 O35,BB

Przekazane darowizny (grand press, transferuj.pl) 4 000,00

Koszty statutowe administracyjne: 227 627,74

l\,4aterialy i energia I374,36
Amortyzacja 0,00

Uslugi obce '109 600,82

Najem lokalu 9 094,84

Podatki i oplaty 1 364,50

Wynagrodzenia i pochodne 73 901,35

Pozostale koszty 24 291 ,87

Informacje o strukturze koszt6w

Koszty dzialalnoSci gospodarczei 202 856,25

Koszty dzialalno6ci gospodarczej 202 856,25

Koszty finansowe 0,03

Wartosa ewidencyjna
stanowiqcych dlugo i

spzedanych udzialdw i akcji,

krdtkoterminowe aktpva f inansowe 0,00
Zaplacone odsetki za nieterminowq fegulacjQ zobowiazafi 0,03
Odsetki i dodatkowe oplaty od 6rodk6w trwalych przejgtych w
leasing finansowy 0,00

Zwrol odsetek bankowych zgodnie z umowam'dotacyjnymi 0,00
Inne Loszty finansowe 0,00 M-\
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Pozostale kosztv 4,11
wartoso netto sprzedanych 6rodk6w trwalych, Srodk6w
trwalych w budowie oraz warto6ci niematerialnych i

0rawnvcn 0,00
wartos6 netto z likwidacji Srodk6w trwalych, warto6ci
niematerialnych j prawnych w wyniku zdarzeh
rnieszczqcych sig w granicach og6lnego ryzyka
qospooarczeqo 0.00
ln ne

Wyszczegolnien e

Fundusz

statutowy

z
aktualizacji

wyceny
'1. Stan na poczqtek roku obrotowego 50 022,72 0,00
a zw ekszenia 0,00 0,00
- z zysku 0,00 0,00

lnne 0,00 0,00
b. zmniejszenia 0,00 0,00

pokrycie straty 0,00 0,00
korekta wyniku flnansowego 0,00 0,00

2. Stan na koniec okresu obrotowego 50 022,72 0,00

a. Zr6dla zwiekszenia i wykorzystanie funduszu statutowego

b. Rozliczenie wyniku na dziatalnoSci statutowej i gospgdarczej

c. Korekta wyniku finansowego roku 2015

jl 
--

Wynik na dzialalno6ci statutowej i gospodarczej 52108,75
w tyrnl

dzialalno6e staiutowa -293 338,56
dzialalnoSe gospodarcza 345 447 ,31

1. Stan na poczqtek roku obrotowego 0,00

a. zwiQkszenia 0,00

- tnne 0,00

b. zmniejszenia 0,00
- Inne 0,00

2. Stan na koniec okresu obrotowego 0,00
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W roku 2015 Stowarzyszenie zatrudnialo jednego pracownika w oparciu o umowQ o NacQ. Do

realizacji cel6w statutowych Stowatzyszenie korzystalo z uslug zleceniobiorcdw na podstawie

um6w cwilno-prawnych.

Za rok 2015 dzialalno'd Stowarzyszenia zamknela sie wynikiem dodatnim w wysoko'ci: 49 358,41
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Rozliczenie gl6wnych tytul6w r6iniqcych podstawe opodatkowania podatkiem
dochodowym od os6b prawnych od wyniku finansowego brutto:

L.P. Wyszczeg6lnienie Rok 2015

1. Przychody og6lem: 1 326 604,89

W tym przychody ksiegowe wliczone do podstawy
opodatkowania: (+) 13 281 ,45

a) przychody ptzyszlych okres6w otrzymane w 2015 r, 13 281 ,45

Koszty dzialalnoSci: 1 263 965,03

4.
W tym koszty ksiqgowe
Przychodu: (+)

niestanowiace kosztu uzyskania
660 67B,55

a) odsetki bud2etowe 0,00

b) wydatki niestanowiqce kosztu uzyskania przychod6w -
dotacie publiczne 656 678,55
c) niezaplacone
FGSP

skladki na ubezpieczenie spoleszne, FP i 0,00

d) przekazane darowizny 4 000,00

Zysk/strata podatkowa 723 318,41

Zysk zwolniony z podatku ptzeznaczony na cele statutowe 723 318,41

7. ZysUstrata podatkowa 0,00

8. Podalek dochodowy stanowiqcy zobowiqzanie 0,00
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